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podrobně představeny i konkrétní problémy a témata, o nichž příspěvky pojednávaly, včetně 
autorských stanovisek a doporučení. Čtenáři, který čte knihu obvyklým způsobem zpředu 
dozadu, je tak vlastně věcný obsah stěžejní části ozřejměn předem, a tak mu raději doporučuji 
tuto kapitolu zprvu vynechat. Ivana Gejgušová se v páté kapitole snaží spojit problematiku 
obsaženou v příspěvcích se školní výukou češtiny a charakterizuje institucionální proměny 
vzdělávání a kurikulární reformu nedávných let.

Ve vlastních popularizačních sloupcích má každá z autorek svůj charakteristický „ruko-
pis“. Jana Svobodová většinou reaguje na konkrétní prohřešek proti normě v oblasti syntaxe, 
lexika nebo pravopisu, zaslechnutý v rozhlase nebo zahlédnutý na reklamním poutači; svůj 
příspěvek píše velmi přístupnou formou, didakticky promyšleně (často s úlohou na začátku) 
– čtenář, který ji někdy slyšel přednášet, si ihned vybaví její typickou dikci. Diana Svobodová 
se zpravidla věnuje lexikálním neologismům, zejména anglického původu, a tvoření a užívání 
přechýlených substantiv. Příspěvky Ivany Gejgušové se z celku poněkud vymykají: nejčastěji jde 
o drobné exkursy do kulturních dějin, inspirované lexikálními prostředky užitými v literatuře 
19. století; žánrově mají blíž k fejetonům než k jazykovým sloupkům. Souvisí s tím zajímavý 
rozdíl v autorské poloze jednotlivých pisatelek: Ivaně Gejgušové je blízká exprese, píše často 
v 1. osobě singuláru; didaktický a apelový přístup Jany Svobodové vede k hojnému zastou-
pení 2., a zejména inkluzívní 1. osoby plurálu; konečně Diana Svobodová je spíše neosobní, 
zaměřuje se na věc samu a užívá především 3. osoby.

Ve většině sloupků je tematizována nějaká inovace v úzu, porušení jazykové nebo slohové 
normy apod. Není proto divu, že se čtenář nemusí vždy se stanoviskem autorky sloupku zto-
tožňovat. Jana Svobodová bývá místy zbytečně rigidní a Diana Svobodová nepatřičně vstřícná, 
avšak s většinou doporučení a charakteristik je možno souhlasit – a shromáždění původního 
novinového cyklu nazvaného Čeština na talířku do jediné publikace uvítat.

Robert Adam

CLARA Joint Training Programme: Course on Treebank Annotation

Ve dnech 13.–16. prosince 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání komputačních lin-
gvistů zaměřené na problematiku anotace závislostních korpusů. Pod hlavičkou evropského 
projektu CLARA (Common Language Resources and their Applications: <https://clara.uib.
no>), který má za cíl vzdělávat novou generaci odborníků v oblasti modelování přirozeného 
jazyka, se přednášející věnovali dílčím aspektům korpusového bádání: zdrojům lingvistických 
dat vhodných k analýze, nástrojům k této analýze určeným a metodologickým východiskům 
analýzy samotné.

V jednotlivých blocích byly představeny částečně i plně automaticky anotované korpusy 
mluveného i psaného jazyka vznikající například na univerzitách v Tübingenu, Bergenu či 
Philadelphii. Přednášející se zabývali problematikou prohledávání treebanků pomocí nástrojů 
jako TigerSearch, prohledávač Stevena Birda či český TrEd nebo srovnáváním nejrůznějších 
nástrojů pro automatickou anotaci korpusů. V této souvislosti byla velkým přínosem také před-
náška Detmara Meurerse z univerzity v Tübingenu o možnostech automatické detekce chyb 
při manuální anotaci. Problematice anotace diskurzních vztahů se pak věnoval Aravind Joshi, 
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na Pennsylvánské univerzitě, se kterou pořádající Ústav formální a aplikované lingvistiky 
MFF UK v Praze dlouhodobě spolupracuje. O anotaci aktuálního členění v Pražském závis-
lostním korpusu pak promluvila držitelka téhož ocenění profesorka Eva Hajičová. Martha 
Palmer z univerzity v Coloradu se ve svém příspěvku vrátila k problematice valence a k pojetí 
sémantických rolí v závislostních korpusech. Samostatný blok obstarali pracovníci zmíně-
ného ÚFAL, kteří představili projekty vznikající na Univerzitě Karlově v Praze, mezi jinými 
například sběr dat pomocí tzv. crowdsourcingu, konkrétně anotace za pomoci interaktivní 
počítačové hry (viz <http://lgame.ms.mff.cuni.cz>).

Díky přítomnosti stoupenců rozdílných přístupů měli účastníci možnost porovnat jed-
notlivá anotační schémata a jejich výhody či případné nedostatky, v diskuzi byly navrženy 
mnohé směrodatné úpravy. Debatovalo se o vhodnosti zvolených postupů při přiřazování 
morfologických značek nebo detekci pojmenovaných entit, velká pozornost byla věnována 
problematice koreference. Setkání se stalo dalším krokem ve snaze o metodologickou i tech-
nologickou harmonizaci anotace odlišných jazyků, která je jednou z podmínek úspěšného 
automatického překladu.

Kateřina Veselovská

Konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)

Ve dnech 23. až 25. září 2010 se v Brně konala mezinárodní konference Dějiny českého pravo-
pisu (do r. 1902), kterou organizoval řešitelský tým Výzkumného centra vývoje staré a střední 
češtiny při Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla ojedinělá jak svým konkrétním tematickým vymezením, tak svým široce 
diachronním zaměřením, zahrnujícím období od úsvitu českého písemnictví až po formování 
moderního popisu jazyka (hraniční rok 1902 je rokem prvního vydání Gebauerových Pravidel 
hledících k českému pravopisu a tvarosloví). Rozsah a bohatství této problematiky naznačili 
tématy svých přednášek již pozvaní řečníci prof. Jana Pleskalová (Vývoj pravopisu ve staré 
češtině z pohledu dějin jazykovědné bohemistiky), prof. Dušan Šlosar (Diakritický pravopis) 
a prof. Tilman Berger (Argumentace reformátorů českého pravopisu mezi lety 1780 a 1850).

Příspěvky účastníků byly v rámci tří konferenčních dnů řazeny chronologicky a pravo-
pisnou problematiku pojímaly jak z širšího úhlu pohledu, tak v rámci popisu konkrétních 
literárních děl – od počátků českého písemnictví přes období vrcholného středověku, hu-
manismus, baroko, osvícenství až po písemnictví 19. století, období často opomíjené pro 
své mezní postavení mezi diachronní a synchronní lingvistikou. Tři závěrečné přednášky 
byly věnovány problematice zpracovávání a zpřístupňování starších textů a jejich užívání 
v rámci korpusů a dalších elektronických pomůcek. V rámci celé konference zaznělo celkem 29 
příspěvků, většina z nich přitom vycházela přímo z filologického průzkumu starších českých 
textů a dotýkala se konkrétních problémů a možných řešení, která jejich průzkum přináší. 
Ze zajímavé a plodné diskuze po jednotlivých vystoupeních vyplynulo, že přednesené názory 
byly vnímány jako velmi inspirativní jak pro další zkoumání českého pravopisu od nejstarších 
dob až po současnost, tak i pro ediční praxi starších českých textů.

V první řadě je třeba vyzdvihnout tematickou sevřenost konference, dále možnost otevřené 
diskuze na řadu témat týkajících se historie českého pravopisu a nakonec i kvalitní organizační 


